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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl derybų su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 
dėl kompensacinių priemonių, kurios būtinos dėl JAV ketinimo panaikinti tam tikrus 
įsipareigojimus azartinių lošimų ir lažybų paslaugų srityje pagal Bendrojo susitarimo 
dėl prekybos paslaugomis XXI straipsnį (angl. GATS), užbaigimo
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0113(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl derybų su Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis dėl kompensacinių priemonių, kurios būtinos dėl JAV ketinimo panaikinti tam 
tikrus įsipareigojimus azartinių lošimų ir lažybų paslaugų srityje pagal Bendrojo 
susitarimo dėl prekybos paslaugomis XXI straipsnį (angl. GATS), užbaigimo 
(SEC(2008)2023),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (00000/2010),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 133 straipsnio 1 ir 5 dalis ir 300 straipsnio 3 dalį, pagal 
kurias Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0000/2010),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalį ir 218 
straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A7-0000/2010),

1. pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Lisabonos sutartimi, kuri įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d., buvo iš esmės pakeista bendra 
Europos Sąjungos prekybos politika. Šie pakeitimai turėjo įvairių padarinių daugeliui iki tos 
dienos Komisijos pateiktų pasiūlymų, grindžiamų senosiomis sutartimis. Kai kuriais atvejais 
tam tikriems pasiūlymams, kuriems anksčiau nebuvo taikoma tarpinstitucinė sprendimų 
priėmimo procedūra, buvo suteiktas naujas teisinis pagrindas. Pasiūlymas šioje procedūroje 
yra vienas iš tokių atvejų. Anksčiau šis pasiūlymas buvo grindžiamas EB sutarties 133 ir 300 
straipsniais. Dabar jam taikytina SESV 207 straipsnis ir 218 straipsnio 6 dalies a punktas, 
pagal kurį prieš Tarybai priimant bet kurį sprendimą dėl tarptautinio susitarimo, susijusio su 
bendra prekybos politika, sudarymo turi būti gautas Europos Parlamento pritarimas. 

Pritarimas, kurį šioje rezoliucijoje yra prašomas suteikti Europos Parlamentas, susijęs su 
Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos derybomis dėl kompensacinių priemonių JAV 
atšaukus savo PPO nustatytus įsipareigojimus azartinių lošimų ir lažybų srityje.

ES ir JAV pradėjo derybas pagal Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis XXI 
straipsnio 2 dalies a punktą ir užbaigė jas 2007 m. gruodžio 17 d. Kompensacijų paketas, dėl 
kurio susitarta, susijęs su įsipareigojimais saugojimo ir sandėliavimo paslaugų, techninio 
testavimo paslaugų, mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų ir pašto paslaugų srityse.

Kadangi tenka apgailestauti, jog JAV priėmė sprendimą uždaryti savo azartinių lošimų ir 
lažybų rinką, dėl ko Europos įmonės staiga patyrė didžiulių nuostolių rinkos kapitalizacijos 
atžvilgiu, pranešėjas pripažįsta, kad tai padaryta laikantis Bendrojo susitarimo dėl prekybos 
paslaugomis XXI straipsnio, taigi ir visiškai teisėtai. Kompensacijos, dėl kurių susitarta, yra 
derybų, vykdytų laikantis minėtojo straipsnio, rezultatas, taigi taip pat teisėtos. Europos 
Parlamentas visuomet rėmė daugiašalės prekybos sistemą ir todėl yra patenkintas, jog dar 
kartą įrodyta, kad PPO taisyklės yra veiksminga priemonė užkertant kelią degeneruojantiems 
prekybos karams ir vienašalėms sankcijoms.

Vis dėlto pranešėjas norėtų pabrėžti, jog šios kompensacinės priemonės, nors ir visiškai 
teisėtos, tiesiogiai neatlygina azartinių lošimų ir lažybų paslaugų sektoriaus nuostolių. Faktų 
šiuo klausimu nustatymo metu pranešėjas susitiko su pagrindinių šio sektoriaus asociacijų 
atstovais ir buvo informuotas, kad susijusios Europos įmonės, ypač azartinių lošimų ir lažybų 
internetu įmonės, žaibiškai prarado didelę savo rinkos dalį. Kai kurios įmonės tvirtina, jog jos 
tapo „nepagrįstų“ tyrimų JAV teismuose objektu. Taigi pranešėjas norėtų rekomenduoti 
Europos Komisijai atidžiai išnagrinėti šio sektoriaus atstovų prašymus ir reikalavimus ir 
užtikrinti kiek galima vienodas sąlygas.


